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Postbus 1992 

6201 BZ MAASTRICHT 

 

Maastricht,  3 maart  2021 

 

Art.RvO 47 vragen  

Betreffende: ondernemers reclamebelasting rijks coronageld 

 

Geacht college, 

 

Tijdens de laatst raadsvergadering hebben we een motie behandeld om de ondernemers in 

de binnenstad tegemoet te komen, namelijk om de reclamebelasting kwijt te schelden. 

De recente vordering door de gemeente voor reclamebelasting - voor de periode dat 

ondernemers hun winkels verplicht moest sluiten - heeft voor veel ondernemers gevoeld als 

“nog eens zout in de wonden strooien”. 

De Liberale Partij Maastricht heeft voorgesteld om het bedrag van de kwijtschelding uit het 

rijkscoronageld of onder welke benaming dit geld staat genoteerd, te betalen. Echter 

hoeveel corona geld wij hebben ontvangen van het Rijk, en waar dat aan is uitgegeven kon 

niet beantwoord worden. Vandaar de volgende vragen. 

 

1. Hoeveel geld heeft de gemeente van het Rijk ontvangen voor de Corona en hoeveel 

resteert nog? 

2. Welke criteria zijn verbonden aan de besteding daarvan? 

3. Is het geld geoormerkt? 

4. Zou het Coronageld ook aangewend kunnen worden om de reclamebelasting voor de 

periode, niet te innen/kwijt te schelden? 

5. Waarvoor heeft u het Corona geld tot nu toe ingezet? 

6. De Precariobelasting heeft u niet geïnd gedurende de verplichte sluiting omdat de 

ondernemers hun terrassen niet mochten opzetten. In de verordening is geregeld dat 

deze  belasting niet wordt geheven als er geen gebruik wordt gemaakt van de 

terrassen. Dus geen inning zonder tegenprestatie (gebruik maken van de terrassen). 



Echter bij de reclamebelasting is er niet zo’n constructie in de verordening geregeld. 

Is dat wel mogelijk? 

7. Reclamebelasting en Precariobelasting is een belasting die door de gemeente is 

ingevoerd en  bepaald. Is de gemeente dan ook bevoegd zelf te bepalen of er in 

bijzondere situaties niet geïnd wordt? Wat is daar voor nodig, behalve de 

verordening aan te passen? 

 

 

Namens de Liberale Partij  Maastricht, 

K. Nuyts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


